


 تاهّنألاو ءابآلاو نيِمّلَعُجلا ىلإ

 زّرعي دْرَّسلا اذه .تاياكحلا دْرَس ىلإ اوعمتسي نأ لافطألا ٌبحي
 امو موسرلاو روصلا .سردلا ةعاق يف اهنوقلتي يتلا ةّيبرعلا ةغللا
 تادرفملا مهف ذ ىلع لافطألا دعاست ةرّبعم تاكرح نم كنع ردصي

 يف اهنومّأمني يا ةييرعلا ةغللا ويس لافطألا . اهسفن ةياكحلا مهفو
 «اهيلإ نوعمتسي يتلا تاياكحلا لالخ نم «تدادزا دق  سردلا ةعاق

 .الامجو ًةيويح

 يفو ةياكحلا ةءارقب ءدبلا لبق «لواح تاياكحلا هذه نم لك يف

 .ةيلاتلا تاحارتقالا نم ددع نم ةدافإلا «ةءارقلا دعبو اهتءارق ءانثأ
 ةّيلمعب موقت كنوبقاري ذإ ةءارقلا تاراهم نم ديدعلا لافطألا مّلعتيس
 .قوشم حيحص وحن ىلع ةءارقلا

 ْفَّثوت «ةءارقلا اهيف ديعت ةّرم لك يف .اًرارم لافطألل ةياكحلا ًرقإ
 .ةلئسأ لأساو ةروصلا نع ُْتَّّدحتو «ةفلتخم ةحفص دنع

 ةياكحلا ةءارق لبق
 .لافطألل اهأرقت نأ لبق ةياكحلا ةءارق ىلع ْبَّرَدت ٠
 يف ةفلتخملا تاّيصخشلا َراوُدَأ اهب يّدؤت ةفلتخم تاوصأ يف ْرّكَف *

 ١ .ةياكحلا
 يف لفطلا ناك اذإ لاثملا ليبس ىلع .ةبسانملا ةمغنلا ىلع ٌبّردت *

 .ةنيزح كتوص ةمغن لعجا ءائيزح ةياكحلا
 عوضوم ريدقت ىلع لافطألا دعاستل باتكلا فالغ ٌمدختسإ *

 .ةياكحلا



 اورّكفي,نأ لافطألا نم ٌبلطاو ءهتحت كعبصإ ْرّرم «ناونعلا أرقت ْذِإ
 «مهتاعقوت نع مهلأسإ .ةياكحلا عوضوم نوكي نأ نكمي ام يف

 .ةروّبّسلا ىلع تاعقوتلا كلت ضعب ْنّوَدَو

 ةياكحلا ةءارق ءانثأ يف
 .هرّوص لافطألا ىري ثيحب باتكلا ِكسما
 هةفلتخم اًناوصأ اًمدختسم ةيَّلسم ةقّوشم ةقيرطب ةياكحلا أرقإ

 ىلإ ْدُع .لعفت امب عتمتست كنأ لافطألا ىري نأ ىلع ٌضرحاو

 .ةياكحلا عوضوم لوح لافطألا تاعقوت

 ىلع دعاسي روصلا لّمأت َّنأ فيك لافطألل ْنّيَبو روصلا نع ْثَّدحت
 .ثادحألا مهف

 ةّنعملا ةّيصخشلا ىلإ ْرِشَأ ««تلاق» وأ «لاق» ةرابع ىلإ لصت امدنع
 .مّلكتملا ةفرعم ىلع لافطألا دعاستل

 ةءارقلا دعب

 اهلوح ةلئسأ لافطألا لأسا مث .ةياكحلا ثادحأ ةعرسب غجار

 اهل عهميهف ىذم نم قتاحفتل
 لوح لافطألا تآَعقوت ىلإ ْدَع ءةّرم لّوأ ةياكحلا أرقت نأ دعب

 .اهتّحص ىدم ىرتل اهعوضوم
 موسر لالخ نم ةياكحلل مهمهف نع اورّبعي نأ لافطألا نم ُبلطأ
 .هب نوموقي يَنف عورشم لالخ نم وأ اهنوّدؤي ةّيليثمت وأ اهنومسري
 اذإ مهّلأس] .مهموسر وأ مهتاعورشم نع ثيدحلل اًيفاك اًنقو ْمهِطعَأ
 .ةياكحلا يف ثدح امل هباشم ءيش مهتايح يف مهعم ثدح دق ناك
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 ةطيشت ةَرْنَع ُشيِعَت ثّئاك ِنامّزل ٍميِدَق يف

 ثّئاك َةَعْبّسلا َنايذجلا ااامقالوأ 6 د ا
 ا ا

 .اديِيَك 0

 ذأ ملا ةرثملا ىلَع ناك الانمي يفو

 يلب اهَدالّزَأ تلا تلا َكْرْتَت 0 لق
 ردا سم





 ع 35
 اوُد نأ ْمَُلَع ءابحألا ّين نانْبأ ايد :مألا ِتّلاق

 تا اا ٍتْيَلا ِنَع «يبايغ ءان د( ىف
3 
 ُْخ 1

 ْمُكَّنِكلَو ٌرَكَدَتيَو ىّفحَتي دق يبت ُبْقَّذلا .اًعيِمَج
 .(ءادؤّسلا ِهِمَدَقَو ٍنِشَخلا هتوَص ْنِم ُهَنوُفِرْعَتَس

 ةؤيرتلا انكأ اي يفاهك ل» ؛ةايذجلا تابت
 ةقيوررع ذرقتر اينلا اكن 56

 ّيِقَبو «ةباغلا ٌّوْحَن ملا ٌةّرْنَعلا ِتَضَم اذكهو

 .ِتْيَبلا يف ْمُهَدْحَو ُنايذِجلا اهدالؤأ





 مه هومر
 ةيلونا عيش ريق كلبا ناقد

 نم ليا ٍلاقو يت باب 0 اَعْرَق هدب

 22 و 3 م ع منا ل
 موو را م

 كرصلا اذه ده لثو أ اي زايلجلا كلو

 (!ُبْعَّذلا َتْنَأ امْنِإ





 لكأو اَلَسَع ىرّتْشاو ٍِناّكُذ ىلإ ُبْنَّذلا ىضَم
 ىلإ داع مث .اًمِعان ُهُئْوَص ٌريِصَي ْنَأ الممآ هن ٌريِثكلا

 :معان ِتْوَصِب ّلاقو «َتابلا َعَرَقَو ٍنايذجلا ِتْيَب

 ُمُكمَأ انأف َعاَرِعَألا يدالُوَأ اي بابلا اوُحتْفإ"»
 و رم لع م

 .ااًيهَّش اًماعَط يعم ْمُكَل ْتْبَلَج ْذََو
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 ضو ةاغضلا قايذَحْلا هلك تثّدلا ناكاامتكيو
 َ ا 8 - ايست 2 هه عدس
 .نايدجلا اهارف ةذفانلا ةبتع ىلع َءادوَّسلا هَدَي

 َمِعاَتلا ب بْمّذلا ٌتْوَص اوُعَمَس َنيِح ٌنايذجلا ناك
 ا

 اوُأَر َنيِح ْنِكلو مهم مَ ُتْوَص هَ اونظ دك ِرثألا لَو

 :َنيِلئاق اوُحَّرَص َءادْؤّسلا َدّيلا
 ه روع واع قرص 2ع 5 ه6 ريغ شاى

 تسيل انمأ ديف .انمأ تسل تنأ .تبابلا حتفت نل»
 يي ايو افلا عب 8

 «!تبئذلا تنأ امنإ .َءادوَس

 ذل





 تَحَرَج» :زاّبَحلِل ّلاقو ِبيِرَق ٍربْخَم

 ) .ملألا نكس اهب يَّطَعَأ ةئيجع

 .ٌةئيِجَع ُءاطْعَأو ِبْمَّذلا َنِم ُراَبَحلا فاخ

15 





 2 و 4 وتم ف وك هضم مق

 هَ 24 590

 .2يِدَي ىلع ٍقيقدلا َنِم ايش ٌرذ» :ناحطلل
 ىلع ٌلاتحَي نأ ديري بئذلا نأ ناّحّطلا َفَرَع تا راف رفا 63 اق ب ورع

 .هَبَلَط ضَقَرَف ةَرِواَجُملا ٍةَقَّطْنِملا ٍناَكَس ْنِم ٍدِحاو
 :ِناَحّطلِل ّلاقو ِهبايْنأ ْنَع ُبْنَذلا َرْشَكَف

 - رس 20ه وومثت ع هع ع
 «.كلكاّسف كنم ةبلطأ ام لعفت مل اذإ»

 2 خا د ىو نع اة درس # نا ع
 .بئذلا دي ىلع قيقدلا ٌرذو ناحطلا فاخف
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 ٍِنايَدِحل | ِتْيَب ىلإ اًضَيَأ َةَّرَملا هذه ُبْنَّذلا داع

 يد دالؤأ اي تابلا اوُحَتْفإ» :لاقو «باَبلا َعَرَقَد

 يعم ْمُكَل ٌتْبَلَج ْدَكَو يكد انح كرولا ياعم 5 طرح قف
 .(اًمهَش

 اوناك ْمُهَِكلو مِانلا َتْوَّصلا ٌنايْذجلا َعِمَس |
 اّلَوَأ انِرأ» :ٍتْوَّضلا بحاصل اوُلاقَك «َنيِرِذَح

 ) وتلا انكأ افك هلك ذإ ىزق ىلح كذب

1/8 





 اهآَرق ِكاّبشلا ِةْبَتَع هذه يكذلا عضو

 َكاذ َّنَأ ار ْمُهَنأِل اوُنأَمْطاَو ٌنايدِجلا ءارو ىلا ل 3
 هوه 5

 .مهمأ اَمَح َوُه بابلا



 ١  7 3 7 4ا ١ 5



 َنوُضَكارتياوحا رو اًديِدَس اَفْوَح ٌنايْدَجلا فاحخ

 .هيف َنوُِبَتْخَيإجْلَم ْنَع َنيِؤحاب َرَخآ ىلإ ٍناكَم ْنِم
 ًابخاو ءةَلواَطلا 3 مه ٌلِحاو ًاَبَيْخاَ

 َبَرَعَو ةَاََذِملا ُتِلاَثلا َلَكَدَو «شارفلا يف يناثلا

 ,بالولا يف شياخل ماو يحيا ىلإ د

 و ٍليِسَعلا ٍتْسَط َتْحَن ُهَسْفَن ٌسِواَسلا َرَشَح َ
 .ةريكلا قالا ٍقوُدئُص يف اتش ةباسلا
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 ٍنايذجلا َِباخَم ُبْمَّذلا َفَشَتْكا ام َناعْرُسَو
 َرَعْضَألا ّيْذَجلا ادَعام هِرَحآلا َدْعَباَدِحاو ْمُهَّمَلَتاو
 نإف «قريبكلا ٍةَعاَسلا ٍقوُدْنُص يفًَبتا ِدَق ناك يذلا

 .ةتاكم ْفِشَتْكَي ْمَل َبْكَّذلا

 َىَنّسلا َنايذجلا مكتبا نأ َدْعَب ءُبْنَّذلا ّسَحَأ

>32 
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 هد 2 ف سلا ىو 2 دقو هوو
 ةَباغلا َنِم مالا ةزنعلا ٍتَداع ريصق ٍتقَو دَعَبَو

 هع
 أر ام ٍلْوَهَل ايو .اهَتيَب ْتَلَحَدَو

 تاكو كلك اك رثفم كيلا كاب ناك دقق
 ط َناكو ةَبوُنْقَم ييارَكلاو ٌتالواّطلا
 اقيم اق مم شارفلاو«[كَكُم ليسعلا

 تت

 ' طا الإ

51 





 ه6 226 2

 5-5 ْمَل اهّنِكلو هتان نم ٍناكَم

 .اًدِحاَوَف اًدِجاو اهَدالْوَأ يِدانُت ةَسِئاي ُتَحارَف
 اهنا ءاريخأ «ثدان َنْيِح الإ اًباوج ْعَمْست ْمَلَو
 .َريِغّصلا َعِباّسلا

 اًفيعض اَنْوَص ْتَحِمَس َريخَّصلا اهّنْبا ٍتدان َنيح
2 000 2 

 ىف ةَريِزَعلا ىّمَأ اي انه انأ» :اًلئاق ٌبيِحَي اًفئاخ
 ععو

 .(ةريبكلا ة عال قودنص

53/1 
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 ْنم َريغّصلا اهَيْذَج ّمألا ٌةّرْنَعلا ِتَج

 .ٌةَداعَّسلا اهُتَرَمَع دقو ةريبكلا ة ا ِقوُدْنُص

 ُتْمَّدلا علت فيك هيأ ٌريِغَّصلا ٌّيْذَجلا ىَكَحَو

 ةياور ّيذَجلا قنا ويح 2 .دَنَسلا كايذوبلا ةقوغإ

 .ٍنايكَْيهمأو َوُه حار ةَبِرْحُملا هيّصِق هيصق

256 





 3 ساو صا هيب ع 2 رس قم“ يحال يبن
 ِتَقَو دعب ,ةنيزحلا ملا ٌةَرْثَعلا ِتَجّرخَو

 يف ِنْيَرْئاح ٍِنالّوِجَتَي ٌريِغَّصلا اهّيَذَجَو يه ءِريِصَق
 .ةقيدحلا

 ُمانّي َبْكَّذلا َجَف «ُئْذَجَلاو ملا ٌةَرْبَعلا ِتَأَر

 يملا ٍةَرَجَّشلا ٌناصْغَأ هريس ره اًيلاع اًريِخَش

 .اهّتحَت ُمانَي

 اخ





 ْتدَحََو مئانلا ب بدلا رم ملا رنا ِتَرْفإ ه < هر يعمر
 َنيِحَو .َحفّتنُملا يعل ُهَنْطَب ْثآَرَو ةَلْوَح ٌروُدَت

 نْطَب يف ُكّرحَتَ اَنْ َّنَأ اهل ىءارت َرَظَنلا ِتَقَقَ
 1 .ْعَقادَتيو ب ِبْنَّذلا

 نأ ُنِكميأ !يهلإ ايا : ةكياق ملا ٌةَردَعلا تح رصف

 َنوُناَرَي ال ب 00

 «؟ةايخأ

1 



 مصار 2

 0-ا
1 1" 

 يل 6
 وزن : 1

 5 00 ناد 1 7

 نطو #
 ركر# 1ك



 :ريْغَّصلا عباَسلا اهيذَجِل ملا ٌةَرْنَعلا ِتَّلاق
 ) .اًطْيََحو ٌةّرْبِإو ٌصقِحلا ي ىنَتآو ِتْيَبلا ىلإ ضُكْرَأ»

 ُهّمَأ ُهَنبَلَط ام َبَلَجَو ٌريِغَصلا ٌيْذَجلا َعَرْس وه وم
 3 ْتَّرََأَو ّصّقِمل املك ُةَرثَعلا ِتَكَسْمَأَو نم

 هَسأَر ٍنايَّدذِجلا م نم ٌدِحاو َجَرْخَأق «ب ِبْنَّذلا َنْطَب

 ا
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 ٍرَحآلا َدْعَب اًدِجاو َنوُجّرْخَي ٌنايذِجلا ناكو

 ذأ ىلإ هيلثلا ىطب يف ثلا هنأ تحت فو املك

 تاس 35 سلس ارخ,اةيجارشلكت

 َناك َريرُشلا َبَّْذلا ْنَأ َكِلَذ .ىدَأِب مُهْنِم او
 .اًعالتبا كم "ي ِههَرَّش ةدْسِل

 ناي





00 

 وهذه 5

 0 0 اًميِظَع

 ْنِكلو 9 7

 َنيِحِرَف َنوُزْفْقَي 0 0 :

 1 ِتَرَخَأَو

 ٌْ | نايَذِجل 0

 وُروُدَيَو : للا لون ١ مئاثلا بن 2 ظ





 يعمر
 :ٌةلئاق ةرثعلا وهقَأ هكا ام قاعؤش خلو

 نك ةزاجج يلاورضخأ

 ريق ْنَع َنوُشَتََي 1 علا ٌنايذِجلا َعّرْسَأو

 5 هيلا سراب ٍةَميدَحلا يف ةّراججلا

1: 





 هد 9 وج يني وعامر

 ةّراجحلاب بئذلا َنطَب مآلا ةّرنَعلا ٍتْشَح

 حوُنتلا بلا ةطابخ يف ْتَعَرَْأ مف قريكلا
 1 .ةّربإلاو طْيَحلاِب

 ةقت اما تْقولا اذه لاَوَط ُتكَّذلا ناكو

 فت دخ اهب رعاش يع ءابلاغ فيش لديكور قيبعلا
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 ّسَحَأو ٌقافَأ اًدج اًليِوَط ُبئَّذلا َمان ْنَأ َدْعَبَو

 .عاملا رْثب َوْحَت يشَملاب مهو ءيشطتلاب

 ةواجنسلا ِتَّدَحَأ ىتَخ ىَقْقَي دب نإ اه ّنكلَو

 :حَرَصَ عِقْركتو هيب يف ماتت
 «ينْطَب يف ِن ٍنايَدِج نس

 1 ؟راجخأ يَ

 .عقرقتو و اَّدَبَأ ُبْلَقَتَ
3 

 «!راط يلَقَع انأ

 كك





 قريبك ِةَبوعٌصب ءاملا ِرْثب َوْحَن ُبْقَّذلا ىشَم
 بريل ىنحُا ريل َلَصَو نيحو .حئرتَيو حجري

 رع ووناو رع س0 يع
 .ُهَراوَت ُهئَدَقفَأ ًةليقتلا ةَراججلا ّنِكل

 اًتوُص ةطوقش ٌكندخأو:ءرشبلا ىفاركدلا طقس
 .الئاه
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 5 ١5 + عيل وم
 َتْوَّصلا ٌنايْذِحلا اهُدالوأو ٌمألا ةّريعلا ٍتَعِمَس

 َنيِعِرْسُم ِرْبلا ىلإ اونأَف لئاهلا
 ْدَق َبْكَّذلا نأ اوُمِلَع َنيِح اًميِظَع اَحَرَق اوُحِرَفَو

 رغبلا َلْوَح َنوروُدَي اًعيِج اوُحاَف .ِْثبلا يف طقس

 نر هيو

 «دبألا ىلإ ُب تنذلا لكت»

 «!ِدَكَبلا يف ُهْنِم انحّتراو

 رويورهر -

 ٌفاخَت ا ةرعلا ِدْعَت ل ميلا َكِلْذ دعَبَو |

 ةباغلا ىلإ ُبَهْذَت نيِح ْمُهَدْحَو اهَدالْؤَأ َكتَت
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 «ةبوبخملا تاياكجلا» ٌةَلِسْلِس

 مازقألاو جبلتلا ضايب -
 ةعرعلا

 درولا ةرمحو جلَّتلا ضايب -
 شحولاو ةليمج -
 اليردتس -

00 
 م يا مح دج ةجاجّدلاو لاتحملا بلعُتلا -

 ةريبكلا ةتفللا - ا/
 تيّدلاو ءارمحلا ليل - 6
 ناديعج- 4

 ءاّدحلاو ناريغّصلا الا ١
 ثالثلا تازتعلا ١١-
 ةمزجلا ويآ را - ١١
 ةمئانلا ةريمألا - ١

 لزنوبار -5
 َّيِهَّذلا رعّشلا تاذ ١6-

 ةثالثلا بابّدلاو

 ءارمحلا ةريغّصلا ةجاجّدلا -7

 ةيلوصافلاو ماس /١١-

 لوفلا ةّبحو ةريمألا 8

 ةّيرحّسلا ردقلا -

 عدفّضلاو ةريمألا ٠١-
 ٌيبهذلا توكتكلا ١-

 رورغملا ٌيبّصلا

 كر
 ةعبّسلا نايدجلاو بئذلا 4
 بيرغلا رئاطلا 6

 ويكونيب ١37-

 ريْغَّصلا اموت -07

 روطاربمإلا بوث -
 ةريغّصلا رحبلا سورع 14

 لا ةّرولا ٠“

 ةئيدملا رأف 71

 ةَريِهز -

 ةباغلا قيرط -*

 لبجلا ريسأ "4
 ريغَّصلا طاّيخلا مه

 ٌزوإلا ةيعار "5

 جلا ةكلم 0
 ةبيجعلا ةبلعلا 8

 راثلا رئاط

 دّرمّرلا ةنيدم 4٠-
 ناحلألا ريمأ ١-


